Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
19 oktober 2018

Nieuwsbrief nummer 05

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
U ontvangt de nieuwsbrief elke twee weken (op papier of via e-mail) via de leerkracht
van uw kind.
Het archief van de nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website: www.destrandwacht.nl.
In de nieuwsbrief staat algemene informatie vanuit de school voor onze leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s).
Via de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep van uw kind.

Kosteloos materiaal
Met kosteloos materiaal maken we de mooiste werkjes op school. Momenteel zijn deze in
ons magazijn bijna op. Zou u voor ons materialen kunnen verzamelen en deze meenemen of meegeven naar school? U of de kinderen kunnen dit aan de leerkrachten geven;
zij zorgen ervoor dat het op de goede plek terechtkomt.
Het gaat om lege doosjes, wc rollen, keukenrollen, doppen, enz. Alvast bedankt.

Schoolfotograaf

Foto Koch komt dinsdag 6 november op de locatie Paddepad en donderdag 8 november op de locatie De Banjaard / De Jutters de schoolfoto’s maken. De complete
afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy handhaving
vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben tegen het feit dat uw kind op de
groepsfoto komt, dan kunt u dit vóór de fotografiedag via de mail aangeven bij de leerkracht.
Zij/hij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen
die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
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Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl. Door de random gekozen inlogcodes wordt de privacy
100% gewaarborgd.
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen tien dagen bestelt, ontvangt u
van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner),
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie
keuze uit kunt maken.
Wij als school zullen dus voor u geen pakket samen stellen. U kunt zelf op de site kiezen
welke foto’s of pakketten u wilt bestellen.
TIP van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto
beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

‘Kiss and ride’ (locatie Paddepad)
Het is ’s morgens (bij het naar school gaan) en ’s middags
(bij het naar huis gaan) erg druk op de rotonde bij de school
(locatie Paddepad). In overleg met de gemeente is er nu
voor gekozen om op de De Savornin Lohmanlaan een ‘kiss
and ride’ plek te maken.
De rotonde bij de school en het Paddepad worden dan alleen
gebruikt door de chauffeurs van het leerlingenvervoer.
Voor auto’s van ouders zijn deze plekken niet toegankelijk
tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 14:30 en 15:30 uur (op
woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur).
U kunt parkeren op de De Savornin Lohmanlaan om uw kind
op te halen of weg te brengen. Hiervoor heeft de gemeente
een speciale zone ingericht, waar u maximaal vijftien minuten mag staan.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij brengen of halen met uw privéauto niet het schoolterrein
op te rijden. Het wordt hier anders veel te druk, gezien het aantal busjes en taxi’s op de
rotonde voor de school.
Kortom: heeft uw auto een geel kenteken, parkeer dan op de De Savornin Lohmanlaan
en loop over het Paddepad naar school.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
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VakantiepasClub herfstvakantie Den Haag
De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de
herfstvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting.
Vogelvriendjes verven een pindakaashuisje bij Avonturia de Vogelkelder. In het Videogamemuseum spelen gamers allerlei oude en nieuwe games. Avonturiers gaan terug
naar de prehistorie in Sea Life en voor de sportievelingen is er een Geheim Agent Bootcamp. Bekijk deze en alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via
www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een mail met
kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Activiteitenkalender
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:
Woensdag 31 oktober:
Woensdag 31 oktober:
Vrijdag 2 november:
Dinsdag 6 november:
Dinsdag 6 november:

Herfstvakantie; de school is gesloten.
Voorstelling ‘Pest’ op de locatie Paddepad.
Bestemd voor de groepen M, N, O, P en Z.
Informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters op de locatie Paddepad.
Studiedag team; de school is gesloten.
Voorstelling ‘De Kleine Walvis vindt een vriendje’
op de locatie Paddepad. Bestemd voor de groepen
A, B, C en V.
Voorstelling ‘De Jokkebrokker’ in Theater aan het
Spui. Bestemd voor groep G.

Dinsdag 6 november:

Schoolfotograaf op de locatie Paddepad.

Donderdag 8 november:

Schoolfotograaf op de locatie
De Banjaard-De Jutters

Donderdag 8 november:

Nationaal Schoolontbijt op de locatie Paddepad.

Vanaf maandag 19 november:

De fietscontainer staat op de locatie Paddepad.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 november.

